
MÁV-START / ÉI - VGZ-100a-1803-A3MÁV-START / ÉI - VGZ-100a-1803-A3MÁV-START / ÉI - VGZ-100a-1803-A3

CinkotaCinkotaCinkota

CsömörCsömörCsömör

Boráros térBoráros térBoráros tér

CsepelCsepelCsepel

KözvágóhídKözvágóhídKözvágóhíd

DunaharasztiDunaharaszti
külsőkülső

Dunaharaszti
külső

RákosrendezőRákosrendezőRákosrendező

ZuglóZuglóZugló

Kőbánya alsóKőbánya alsóKőbánya alsó

PestszentlőrincPestszentlőrincPestszentlőrinc

SzemeretelepSzemeretelepSzemeretelep

FerihegyFerihegyFerihegy

VecsésVecsésVecsés

Vecsés-KertekaljaVecsés-KertekaljaVecsés-Kertekalja

ÜllőÜllőÜllő

Hosszúberek-PéteriHosszúberek-PéteriHosszúberek-Péteri

MonorMonorMonor

Dabas, LajosmizseDabas, LajosmizseDabas, Lajosmizse
Cegléd, Szolnok, Debrecen,Cegléd, Szolnok, Debrecen,
Nyíregyháza, Záhony, SzegedNyíregyháza, Záhony, Szeged
Cegléd, Szolnok, Debrecen,
Nyíregyháza, Záhony, Szeged

Vác, Szob, EsztergomVác, Szob, EsztergomVác, Szob, Esztergom

Kőbánya felsőKőbánya felsőKőbánya felső RákosRákosRákos

RákoshegyRákoshegyRákoshegy

RákoskertRákoskertRákoskert

EcserEcserEcser

MaglódMaglódMaglód

Rákoslig
et

Rákoslig
et

Rákoslig
et

Rákoscs
aba-Újtelep

Rákoscs
aba-Újtelep

Rákoscs
aba-Újtelep

Rákoscs
aba

Rákoscs
aba

Rákoscs
aba

Ferenc-Ferenc-
városváros

Ferenc-
város

Soroksári útSoroksári útSoroksári út

PesterzsébetPesterzsébetPesterzsébet

Pestszentimre felsőPestszentimre felsőPestszentimre felső

KispestKispestKispest

PestszentimrePestszentimrePestszentimre

Gyál felsőGyál felsőGyál felső

GyálGyálGyál

Budapest-Budapest-
KeletiKeleti

Budapest-
Keleti

Örs vezérÖrs vezér
teretere

Örs vezér
tereDeák Ferenc térDeák Ferenc térDeák Ferenc tér

Kőbánya-KispestKőbánya-KispestKőbánya-Kispest

Budapest-Budapest-
NyugatiNyugati

Budapest-
Nyugati

KálvinKálvin
tértér
Kálvin
tér

Vörösmarty térVörösmarty térVörösmarty tér

Mexikói útMexikói útMexikói út

G43

Z60

Z

Z

Z

Z

S80

S72

S72

S70

S70

S60

S50

S50 S36S25

S21

S21 S50

S50

S5
0

G43

Z60

Z60

S80

S60

S50

S36

S25

S2
1

S2
1

Az M3-as metró helyettAz M3-as metró helyett
pótlóbuszok közlekednek.pótlóbuszok közlekednek.
Replacemnet buses runningReplacemnet buses running
instead of metro line M3!  instead of metro line M3!  

Az M3-as metró helyett
pótlóbuszok közlekednek.
Replacemnet buses running
instead of metro line M3!  

Zónázó vonatZónázó vonat
Semi-express trainSemi-express train
Zónázó vonat
Semi-express train

Személyvonat (S21, S50)Személyvonat (S21, S50)
Passenger train (S21, S50)Passenger train (S21, S50)
Személyvonat (S21, S50)
Passenger train (S21, S50)

Egyéb vonatok útvonalaEgyéb vonatok útvonala
Other train routesOther train routes
Egyéb vonatok útvonala
Other train routes

InterCity vonatInterCity vonat
InterCity trainInterCity train
InterCity vonat
InterCity train

SebesvonatSebesvonat
Semi-fast trainSemi-fast train
Sebesvonat
Semi-fast train

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line
Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Jelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / Legend

S21

Z

A Budapest-Nyugati Pályudvaron végzett pályakarbantartási munkák miatt 2018. március A Budapest-Nyugati Pályudvaron végzett pályakarbantartási munkák miatt 2018. március 
24-én módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Cegléd – Szolnok és24-én módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Cegléd – Szolnok és
a Budapest – Lajosmizse vasútvonalon. A munkálatok idején Budapest-Nyugati pályaud-a Budapest – Lajosmizse vasútvonalon. A munkálatok idején Budapest-Nyugati pályaud-
varról egyáltalán nem indulnak, illetve oda nem is érkeznek vonatok.varról egyáltalán nem indulnak, illetve oda nem is érkeznek vonatok.

 A Z50-es zónázó vonatok helyett, a Szob – Vác – Rákosrendező – Zugló – Cegléd  A Z50-es zónázó vonatok helyett, a Szob – Vác – Rákosrendező – Zugló – Cegléd 
viszonylaton közlekedő zónázó vonatokkal lehet utazni.viszonylaton közlekedő zónázó vonatokkal lehet utazni.

  Az S50-es személyvonatok végállomása napközben Kőbánya-Kispest,  Az S50-es személyvonatok végállomása napközben Kőbánya-Kispest,
a kora reggeli és késő esti órákban Zugló lesz.a kora reggeli és késő esti órákban Zugló lesz.

 Az S21-es személyvonatok és a nyíregyházi/záhonyi, illetve a szegedi InterCity  Az S21-es személyvonatok és a nyíregyházi/záhonyi, illetve a szegedi InterCity 
vonatok Budapest-Nyugati helyett Zuglóból indulnak és oda is érkeznek.vonatok Budapest-Nyugati helyett Zuglóból indulnak és oda is érkeznek.

 A záhonyi sebesvonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek, A záhonyi sebesvonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek,
illetve onnan indulnak.illetve onnan indulnak.

Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon 
és a megállóhelyeken, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.és a megállóhelyeken, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.

Due to track engineering works at Budapest-Nyugati station, traffic alterations will take place on Due to track engineering works at Budapest-Nyugati station, traffic alterations will take place on 
24th March 2018 on the Budapest – Cegléd – Szolnok and on Budapest – Lajosmizse railway line. 24th March 2018 on the Budapest – Cegléd – Szolnok and on Budapest – Lajosmizse railway line. 
During the reconstructuion works, no trains will call at Budapest-Nyugati station at all.During the reconstructuion works, no trains will call at Budapest-Nyugati station at all.

 Instead of Z50 semi-express trains to Cegléd, alternative services are providedInstead of Z50 semi-express trains to Cegléd, alternative services are provided
on the modified Szob – Vác – Rákosrendező – Zugló – Cegléd route.on the modified Szob – Vác – Rákosrendező – Zugló – Cegléd route.

  S50 passenger trains will be departing from and terminating at Kőbánya-Kispest S50 passenger trains will be departing from and terminating at Kőbánya-Kispest
at daytime, and at Zugló in the early morning and in the late night hours.at daytime, and at Zugló in the early morning and in the late night hours.

 S21 passenger trains and InterCity trains to Nyíregyháza/Záhony and to SzegedS21 passenger trains and InterCity trains to Nyíregyháza/Záhony and to Szeged
are departing from and arriving to Zugló.are departing from and arriving to Zugló.

 The InterCity trains to Nyíregyháza/Záhony and to Szeged are departing fromThe InterCity trains to Nyíregyháza/Záhony and to Szeged are departing from
and arriving to Zugló station instead of Budapest-Nyugati station.and arriving to Zugló station instead of Budapest-Nyugati station.

 Semi-fast trains to Záhony are runnung only to Kőbánya-Kispest,Semi-fast trains to Záhony are runnung only to Kőbánya-Kispest,
and departing from here too.and departing from here too.

Find the detailed timetables at www.mavcsoport.hu or at the stations.Find the detailed timetables at www.mavcsoport.hu or at the stations.
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